
NDP
Air Total+

Green

• Ideální pro úplnou dezinfekci

• Účinné proti: bakteriím, virům, houbám 
a mykobakteriím 

• Obsahuje ekologický hnací plyn

Povrchová dezinfekce
vzduchem



NDP Air Total+ Green

NDP Air Total+ Green obsahuje ekologický plyn

A
T+

G
iv

00

Využijte také testovací proužky pro měření účinnosti produktu 
NDP Air Total + Green

• Barva proužku se změní po kontaktu s dezinfekcí
• Nezapomeňte na těžce dostupná místa
• Rychlé zobrazení kontaktu

• 50 ml. lahvička (s dosahem až 40 m³).
• 300 ml.. lahvička (s dosahem až 150 m³).

• Jednací prostory
• Dopravní prostředky
• Posilovny a �tness centra
• Klimatizace a klimatizační systémy
• Čekárny
• Hotelové pokoje
• Automobily

Dostupnost:

Účinnost:

• Didecyldimetylamoniumchlorid 70%  
• 2-fenoxyethanol
• Cinnamaldehyd 
• Nehořlavý hnací plyn (HFO) a pomocné látky

Složení:

Použití:

ŠIROKÉ SPEKTRUM BIOCIDNÍ ÚČINNOSTI

Návod k použití

Postavte lahvičku na pevný povrch

Počkejte alespoň 1 hodinu nebo 
čas stanovený interními předpisy. 

Vyvětrejte před návratem do místnosti.

Po úplném vypuštění dezinfekce 
nechte produkt působit. 

Nepoužívejte v přítomnosti osob.

Stiskněte silně ventil pro 
zahájení vypouštění

• Baktericidní:  (EN1276, EN13697,   
   EN13727) 

• Mykobaktericidní: (EN14348)   
   

• Fungicidní:  (EN1650, EN13697,   
   EN13624) 

• Virucidní: (EN14476) H1N1,   
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Staphylococcus aureus,   
   Enterococcus hirae, Pseudomonas   
   aeruginosa, Escherichia coli,  
   Bordetella bronchiseptica. 

Mycobacterium avium,   
Mycobacterium terrae.

Aspergillus niger, 
   Candida albicans.

Surogát viru chřipky pro lipofilní viry 
(chřipka, koronaviry, ebola, hepatitida, 
HIV...) 

NDP Air Total + Green je produkt pro vzdušnou dezinfekci povrchů. Díky 
svému systému „jednorázového“ úplného vypuštění snadno a během 
jediného použití rozprašuje dezinfekční prostředek a umožňuje tak 
produktu dosáhnout na jinak těžko přístupná místa.

Nabízí široké biocidní spektrum a působí tak velmi rychle proti bakteriím, 
mykobakteriím, houbám a virům.

Neobsahuje hořlavé plyny ani toxické přísady. Umožňuje tak použití i na 
místech, kde nelze použít jiné produkty. Kromě toho je plně kompatibilní se 
všemi typy materiálů a elektronických součástek. 

Exkluzivní distributor pro ČR: GOVIN, s.r.o., Veverkova 9, 170 00 Praha 7, Tel.: +420 603 547 548, www.ndpair.cz


